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Zdrowie psychiczne – co o nim wiem
Kolejny raz uczniowie 5 powiatów: bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego i włodawskiego ubiegali się o
miano laureata etapu powiatowego VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
W etapie zmagań szkolnych wzięło udział 57 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych naszego Powiatu. Najwyższe
lokaty uzyskało 12 uczniów, z których 11 w dniu 28 września wzięło udział w olimpiadzie szczebla powiatowego,
zorganizowanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie.

Głównym celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Uczniowie
musieli wykazać się wiedzą z zakresu psychologii, dotyczącą m.in.: pozycji zdrowia psychicznego w Polsce, norm
psychicznych, założeń współczesnej psychiatrii, psychoterapii czy higieny psychicznej.
Z grupy laureatów szkolnych wyłoniono 3 uczniów, którzy będą reprezentować powiat parczewski w regionalnym
etapie olimpiady 10 października we Włodawie.
Pierwszą i drugą lokatę uzyskali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie: Natalia Kalisz i Eliza Choroń, zaś
III miejsce zajęła Patrycja Jarmosiewicz - uczennica ZS CKR w Jabłoniu.
Na uczestników Olimpiady czekały atrakcyjne nagrody, które wręczyli Starosta Parczewski Jerzy Maśluch,
przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Spraw Socjalnych Artur Makówka, przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Janusz Zieliński- fundatorzy nagród.
Instytucje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia: KamiMed Wiesław Miszczuk, BS w Parczewie oraz Zarząd
Powiatu w Parczewie ufundowały nagrody główne, zaś wyróżnienia: Apteki Nasze Apteki, Apteka VITA w Parczewie i
Zarząd Powiatu
w Parczewie.
W trakcie spotkania Renata Nastaj dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
przybliżyła temat szkodliwości dopalaczy. Dodatkowo uczestnicy spotkania obejrzeli film wydany przez Główny
Inspektorat Sanitarny nt. DOPALACZOM STOP użyczony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Parczewie, po którym odbył się quiz tematyczny.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwał koordynator powiatowy, koordynatorzy szkolni oraz 3 osobowa
komisja. W podsumowaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele instytucji realizujących zadania z
zakresu ochrony zdrowia.
Wszystkim uczestnikom Olimpiady gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy sukcesów
podczas etapu regionalnego we Włodawie.
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